
1 

 

  

A ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS 

 

Graciliany Andrade Marcos 

Roseane Nataly de Paiva Oliveira Tortieri 

Raianna Suellen da Silva Alencar 

Carla Agostine 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como tema a ética profissional do contador na prestação de seus 

serviços com o objetivo geral identificar a importância da ética no exercício da profissão 

contábil, e também apresentar os conceitos de ética geral, ética organizacional e ética na 

profissão contábil e abordar se há efetiva aplicação pelo profissional prestador de serviço ou 

profissional que trabalha diretamente na empresa como contratado da mesma. Portanto com o 

objetivo de averiguar se há ética e comprometimento na profissão contábil foi realizado uma 

pesquisa descritiva através da coleta de dados com análise das informações coletadas 

utilizando uma abordagem qualitativa. Ao final são apresentados os resultados obtidos através 

de uma pesquisa feita com questionário a diversos profissionais da área contábil, tanto 

profissional liberal quanto profissionais que são contratados para fazer a contabilidade 

interna. Veremos que o resultado é diverso, entre o ser ético e o não ser ético na prática do 

exercício da profissão e também a posição dos profissionais questionados diante de uma 

situação que na prática é na maioria das vezes ilícita.  

 

Palavras-chaves: Ética. Ética profissional contábil. Responsabilidade social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O profissional contábil tem como princípio fundamental a boa conduta em seus atos e 

serviços prestados, mesmo que muitas das vezes seja uma questão problemática recusar uma 

solicitação feita por seu cliente ou superior que seja incorreta.  

Neste contexto surge a importância do estudo da relevância da ética no exercício da 

profissão contábil, pois as fraudes prejudicam o mercado da profissão por sua postura 

discordante com a ética desvalorizando a imagem dos contadores no mercado, podendo 

transmitir através disso, a ideia de todos esses profissionais são facilmente ‘comprados’ e que 

são corruptos. Assim sendo, Lisboa (1997, apud BORGES & MEDEIROS, 2007, p. 1) 

salienta que os quatro preceitos mínimos a serem considerados no exercício profissional em 



2 

 

consequente manual de conduta são a competência, o sigilo, a integridade e a objetividade. 

Logo, diante do apresentado surge o seguinte problema: qual a importância da ética 

para o profissional da área contábil que trabalha como profissional liberal e é um prestador de 

serviços? E para o profissional da área contábil que trabalha sendo contratado em uma 

empresa e está ligado diretamente com a mesma? 

Essas perguntas serão respondidas no decorrer do artigo por meio de pesquisa 

descritiva através de levantamento de dados com o objetivo geral de identificar a importância 

da ética no exercício da profissão contábil, por meio de pesquisa bibliográfica e por meio de 

uma pesquisa de campo realizada com 8 (oito) contadores da cidade de São João del-Rei/MG. 

Quanto aos objetivos específicos, foi avaliada a influência da ética na conscientização 

sobre os valores éticos no comportamento dos contadores perante sua atividade. E ainda, 

analisado os dados coletados por meio da pesquisa de campo, comparando a visão dos 

contadores que são profissionais liberais com os que são contratados por entidades privadas.  

A ética define na maioria das vezes a forma como devemos agir em nosso cotidiano, 

pois, como coloca SOUZA & RODRIGUES (1994, p.13),   “a ética é um conjunto de 

princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. Esses princípios devem ter 

características universais, precisam ser válidos para todas as pessoas e para sempre”. Desse 

modo, podemos dizer que a ética deve ser aplicada em todos os aspectos da vida humana, seja 

ela social profissional ou na vida pessoal, sendo, portanto, importante e indispensável para o 

exercício da profissão independente de qual ela for.  

Em relação à área contábil, Szuster et al. (2005, p. 1) ressalta que a ética é um 

patrimônio da humanidade. Sua atuação é fundamental para o desenvolvimento e para a 

própria sobrevivência da sociedade. Através das informações contábeis são desenvolvidas as 

relações entre os diversos agentes econômicos, com grande influência na determinação do 

custo de capital impactando, de forma direta, na riqueza do acionista.  

No referencial teórico será exposto um estudo do que é a ética de maneira geral que 

deve exercida pelas pessoas, da ética que é necessária ser executada dentro de uma empresa 

pelos colaboradores e a ética que deve ser exercida pelo profissional contábil no exercício de 

sua profissão independentemente se é um profissional liberal ou prestador de seus serviços. 

Ao analisar a importância da ética na vida do profissional contábil, a transparência e a 

fidedignidade ética desse profissional se tornam essencial em sua conduta para geração de 

informações contábeis que auxiliem na tomada de decisões dentro de empresas e/ou 

organizações. Nessa perspectiva surge a importância de um estudo sobre o tema proposto que 
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avalia a relevância e o cumprimento da ética pelos profissionais da área contábil no exercício 

de sua profissão. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. ÉTICA E MORAL 

 

Vasconcelos (2011) diz que o estudo da ética teve origem com os filósofos na Grécia 

Antiga no período do século IV a.C. sendo Sócrates e Aristóteles os mais citados a serem os 

primeiros a pensar no conceito da ética, pois na época suas cidades estavam em 

desenvolvimento e careciam de algo como a ética para se desenvolver de forma harmoniosa. 

Ainda sobre as origens, Resende (2006) afirma que os termos Ética e Moral tem origem grega 

e latina. Grega da palavra ethos, que se refere ao estudo da própria conduta humana, e latina 

da palavra mores, referindo-se à codificação de normas e leis formais a serem seguidas para 

gerar sentido ao agir humano. Barros (2010) também afirma que a ética significa o estudo do 

caráter humano vivendo em sociedade e a moral significa conjunto de normas adquiridas de 

geração a geração. Portando a ética é entendida como regra de comportamento em sociedade 

seguindo os preceitos do bem e da moral que se difere da Lei que é uma regra formal de 

cumprimento obrigatório. Então, podemos entender que ética e moral, apesar de serem usadas 

como sinônimos têm conceitos distintos, constituindo-se que a ética é uma filosofia que 

interpreta os valores da moral (PEDRO, 2014). 

Moreira (2001, p.21) complementa o conceito de ética conduzindo a ideia de que “a 

ética é o estudo das avaliações do ser humano em relação às suas condutas ou às dos outros. 

Essas avaliações são feitas sob a ótica do bem e do mal, de acordo com um critério que 

geralmente é ditado pela moral”. 

Por meio de tais enunciados podemos afirmar que o ser humano, através de sua 

conduta, busca o seu próprio bem estar, seja físico ou emocional, para viver bem consigo e 

com a sociedade. Nesse sentido surge a ética avaliando essa conduta pela ótica do bem e do 

mau, buscando entender o que é a felicidade para o ser humano segundo a qualidade de sua 

conduta, pois a ética não é uma ciência teórica e sim uma prática que se preocupa com o agir 

humano (ALONSO, LOPEZ & CASTRUCCI, 2006). Por isso ética e moral mesmo que 

distintas devem andar juntas, pois está associada aos deveres morais que se deve cumprir em 

sociedade e a ética define a felicidade individual que deve ser propícia à felicidade social 

(OLIVEIRA, 2011). 
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Sendo assim, os deveres morais são transmitidos para o indivíduo ao nascer, que os 

carrega até ter condições de criar seus próprios conceitos e crenças e, quando isso ocorre 

surge uma série de conflitos sobre o que é certo e errado, o que é bom ou mau, tendo 

necessidade de se normatizar para tentar minimizar esses conflitos para conviver 

pacificamente em sociedade e alcançar sua própria felicidade, mesmo que essa normatização 

não seja uma tarefa fácil, pois cada indivíduo tem seu ponto de vista, sua forma de ver o 

mundo, sua crença e valores, seu próprio entendimento sobre determinado assunto, que é onde 

entra à ética e a moral para auxiliá-lo, (LOPES ET ALL, 2006). 

Subentendendo que o ser humano adquire externamente conceitos e valores ao longo 

de sua vida podemos citar sobre a teoria fundamentalista que segue com esse mesmo conceito. 

Nessa perspectiva os autores Cescon e Nodari (2011) expõem que os conceitos éticos são 

adquiridos de forma externa do ser humano como uma seita ou um preceito adotado por um 

grupo, porém, é criticada que sua teoria não permite o indivíduo encontrar o certo e o errado 

sozinho podendo trazer a ele e até para a sociedade uma série de prejuízos.  

Vários autores, mesmo com algumas diferenças, seguem a mesma linha de 

pensamento sobre a ética dizendo que ela é o ramo da filosofia que estuda o comportamento 

humano através da prática de suas ações tendo a ética um conceito bem elaborado e 

previamente prescrito referente a essas ações. Resumidamente, a ética estuda o que é 

moralmente correto ou não e, apesar de ter ligação, a ética tem conceitos diferentes da Lei 

previamente estabelecida por uma nação (OLIVEIRA, 2011, p. 27). 

Com tudo que foi exposto chegamos à conclusão que a ética deve ser aplicada em tudo 

que o ser humano faz, desde o seu simples relacionamento com a sociedade até seu âmbito 

profissional dentro ou fora de uma empresa, por isso existe uma estreita relação entre ética 

geral e profissional como pautado na afirmação do autor CAMARGO (2003) que diz que “a ética 

profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais; a pessoa tem 

que estar imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano para vivê-los nas 

suas atividades de trabalho”.  

Dito isto, como afirma Nah (1993) sobre a ética nos negócios, as escolhas humanas 

interferem diretamente em sua vida profissional, pois elas são reflexos de seus próprios 

valores, porém, devido a questões econômicas, o indivíduo é pressionado e pode sofrer 

transformações em sua conduta. Isso nos leva então a ponderar sobre a questão da ética dentro 

das organizações. 
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2. ÉTICA ORGANIZACIONAL 

 

O código de ética adotado por cada profissão influenciará na conduta profissional que 

é levada pra dentro do ambiente organizacional. Através da conduta ética que será definido 

como o indivíduo irá agir no mundo dos negócios, pois em seu ambiente organizacional 

existem regras as quais devem ser seguidas diariamente para conservação do respeito e da 

ordem, e por causa da alta competitividade econômica visando o alto lucro pode haver 

preceitos da conduta ética profissional que poderão ser ignoradas pelo colaborador (SROUR, 

2008).   

Diante disso, várias organizações desde sua criação possuem seu próprio código de 

conduta que é pré-estabelecido segundo seus valores morais, que definem o que é ser ético 

para si. Nesse sentido, uma organização que queira ter credibilidade, lucros e sobreviver no 

mercado precisam cumprir de forma severa com suas responsabilidades éticas, (NASH, 

2001). 

Para a empresa alcançar a credibilidade e principalmente ganhar dinheiro e chegar ao 

seu tão almejado lucro, como o autor Nash (1990) mesmo diz, é uma atividade que sempre 

teve um equilíbrio incerto com o senso particular de moralidade das pessoas e, por isso as 

organizações precisam estar cada vez mais atentas as suas responsabilidades morais, éticas e 

sociais e não apenas em seu crescimento econômico. Ainda afirma que mesmo que essas 

questões éticas não estejam explícitas na lei, é preciso cumprir com as expectativas dos 

diversos públicos ao qual a empresa se relaciona, segundo o que eles acreditam ser correto, 

justo e que atendem suas expectativas.  

Logo, assim como o autor Moreira (1999) afirma, quando o comportamento de uma 

empresa que age em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder é 

aceito pela coletividade, faz com que também seja aceito pela sociedade em geral, dada a isso 

a importância de cada na preocupação em atender ao que seu público acredita ser ético. 

Assim sendo, como define bem o autor Srour (2008), existem muitas atitudes e 

atividades éticas que as organizações precisam adotar para sobreviver no mercado. Nesse 

sentido a moral organizacional virou chave para a própria sobrevivência das empresas sendo 

necessário se preocupar com suas responsabilidades éticas e morais, pois elas afetam o 

público ao qual ela se relaciona. Ainda segundo Srour (2008), é preciso promover valores e 

comportamentos morais que respeitem os direitos humanos, o meio ambiente e adotar 

medidas sustentáveis se envolvendo com a comunidade ao qual ela se situa para promover o 

desenvolvimento econômico e humano. 
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Dito isto, as organizações além de promover valores que são vistos pelo público 

externo é preciso também estabelecer normas internas para estabelecer o bom ambiente 

organizacional e para o funcionamento da própria organização. De acordo com Moreira 

(1999), uma empresa bem estruturada que estabelece como regra a execução diária de uma 

boa conduta baseada na ética, poderá exigir de seus funcionários que eles as cumprem. Diante 

disso, a exigência da prática ética é importante dentro de uma organização, pois cada 

indivíduo possui uma cultura e a adoção de um código interno formaliza a postura que deve 

ser seguida por todos. 

Diante do exposto fica claro que, como afirma Barros (2010), para o bom 

funcionamento interno da organização, para sua boa imagem e até para sua sobrevivência, a 

ética estar inclusa em todas as suas atividades se tornou algo primordial, logo se percebe que 

não é apenas as organizações que possuem a responsabilidade de agir de forma ética, mas sim 

todos os profissionais. 

Barros (2010) afirma ainda que o indivíduo ético é admirado naturalmente pelas 

pessoas que o rodeiam e que com isso gradativamente ele vai ganhando uma boa reputação 

em seu ramo, afirma também que a ética funciona como um filtro de atitudes ruins e que cabe 

unicamente ao indivíduo querer ser ético sabendo que isso acarretará promoção de sua própria 

reputação. Daí é conferida a importância do conhecimento e cumprimento do código de ética 

profissional. Porém muitas ações éticas não estão descritas no código das profissões e que são 

comuns à sua boa prática, por isso é importante saber quais são elas para poder praticá-las. 

(OLIVEIRA, 2012). 

Em vista do que foi exposto, iniciamos o assunto o qual iremos discorrer no próximo 

tópico, sobre as responsabilidades éticas da classe contábil que, para Passos (2004), é um 

conjunto de normas e princípios que visa orientar os profissionais a lidar com seus clientes, 

equipe de trabalho e instituições a que servem, exercendo suas atividades da profissão através 

da prestação de serviços ou de forma liberal com escritório próprio, seja para instituições de 

pequeno ou grande porte, tendo consciência de que seu trabalho é de suma importância para a 

saúde do patrimônio a quem presta seus serviços. 

 

3 ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL 

 

Para Sá (2009), o exercício habitual da profissão contábil é de prestar informações e 

orientar segundo o patrimônio da entidade, cumprindo os deveres legais e éticos da profissão, 

pois as informações fornecidas é que auxiliarão na tomada de decisões por parte dos 
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administradores. Silva et al (2011) salienta ainda que a Contabilidade é uma das ciências mais 

complexas e antigas sendo que a cada dia aumenta o desafio do exercício da profissão onde os 

profissionais precisam cada vez mais se especializar para atender da melhor forma possível os 

usuários a quem presta as informações. 

Assim, dada à magnitude da contabilidade no mundo, salienta Lisboa (1997) que a 

contabilidade está inserida de diversas formas no meio de agentes sociais e com interesses 

adversos por relações entre fisco contribuinte, patrões e empregados, proprietários e 

administradores, entre outros. Por isso é dada a importância do cumprimento das atividades 

do profissional contábil de forma ética em suas atividades, visto que ele está presente em 

diversos âmbitos da sociedade. 

Dito isso, além do cumprimento das atividades contábeis de forma ética no exercício 

da profissão, o contabilista também deve adotar uma postura profissional que é claramente 

definida pelo Conselho Federal de Contabilidade (2003), onde o profissional contábil 

moderno precisa ser ágil, ter as informações em primeira mão, estando sempre inteirado com 

as novidades da área em que atua para superar sua concorrência e para alcançar a qualidade 

em seus serviços. O CFC descreve ainda que o profissional deve estar sempre se 

especializando, obedecendo a regra da ética e da dignidade profissional tendo o Código de 

Ética Profissional Contabilista como seu guia no exercício da profissão, combatendo a 

sonegação, corrupção, sendo responsável, respeitoso com a sociedade em geral e a profissão a 

qual exerce para ter o respeito como retorno. 

Portanto, para manter uma boa relação profissional com seus clientes e com os colegas 

da classe, o autor Lisboa (2010) completa dizendo que o profissional contábil necessita 

possuir uma posição de liderança e fruir de características de um líder como a honestidade, 

simpatia e ousadia para que não ocorram dúvidas sobre sua integridade.  

Logo, a importância da boa performance e da integridade do profissional contábil em 

suas ações impacta diretamente sobre a opinião da sociedade sobre elas, assim como salienta 

o autor Souza (2009, p. 11) que:  

Credibilidade nas informações divulgadas, a transparência nos negócios e os 

benefícios oferecidos ao corpo funcional impactam diretamente na opinião da 

sociedade quanto à segurança e pertinência de se manter ou não relacionamento 

comercial com as empresas. Essa decisão da sociedade reflete diretamente no 

crescimento, no aumento da lucratividade e, até mesmo, na importância dispensada à 

perpetuação daquela empresa.  
 

Nesse sentido, é necessário que os profissionais contábeis estejam preparados e atentos 

a cumprir de forma severa suas responsabilidades éticas, pois através disso serão identificado 
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como profissionais diferenciados que não estão abertos a participarem ou a serem cúmplices 

de atos vistos pela sociedade como imorais e ilícitos. Assim sendo, mesmo que a corrupção 

possa parecer um caminho mais rápido para auferir lucros, desponta o código de ética visando 

ajudar a desestimular essas práticas ilícitas (TEODORO; OLIVEIRA; RIBEIRO FILHO, 

2005).  

Sobre o código de ética, Passos (2004) acentua que é um conjunto de normas e 

princípios com finalidade de orientar as relações dos profissionais com o público conservando 

um bom desempenho e uma boa relação, no intuito de se manter e de se sustentar no mercado. 

Portanto, assim como foi exposto, os profissionais da área contábil contam com o 

auxílio do código de ética servindo como um guia para as suas ações morais, possibilitando 

assim que essas ações estejam de acordo com os princípios éticos conhecidos e aceitos pela 

sociedade, para sustentar essa afirmação, completamos com o que é dito no Código de Ética 

Profissional do Contador (CEPC) que: 

Art. 1° 

 Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem 

conduzir os contabilistas, quando no exercício profissional e nos assuntos 

relacionados à profissão e à classe. 

 

No Código de Ética está também explícitos os deveres aos quais os profissionais 

devem seguir para seu bom desempenho e crescimento profissional de forma lícita que são:  

 Art. 2º - São deveres do contabilista:  

I - Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação 

vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem 

prejuízo da dignidade e independência profissionais;  

II - Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, 

inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou 

quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais 

de Contabilidade.  

III - zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu 

cargo;  

IV - Comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, 

eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular 

consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores;  

V - Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer 

caso;  

VI - Renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por 

parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de 

antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam 

prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia;  

VII - Se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam 

chegar ao conhecimento desses, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das 

funções a serem exercidas;  

VIII - Manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício 

da profissão;  

IX - Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja 

propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho 

compatíveis com o exercício ético-profissional da Contabilidade e seu 

aprimoramento técnico. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2010). 
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Assim, sabendo quais são os deveres do contabilista como dito acima, o autor Barros 

(2010) afirma que o descumprimento das normas estabelecidas pelo CEPC poderá ocasionar 

punições que dependerá da gravidade da ação executada, sendo três as possíveis penalidades: 

advertência reservada que é um comunicado emitido pelo conselho advertindo o profissional; 

censura reservada que é uma censura aplicada pelo conselho advertindo o profissional o 

descumprimento de alguma norma e a censura pública que é uma punição divulgada por um 

meio de comunicação publicando o nome do infrator e qual foi sua infração. Percebe-se que a 

advertência e a censura reservada são sigilosas e a censura pública é de conhecimento geral, 

sendo que através dela é visto pela sociedade que o exercício da profissão está sendo 

protegido e que seus interesses estão seguros. 

Porém, mesmo em conhecimento de tais normas e penalidades, ainda se encontra 

quem infringe as responsabilidades éticas da profissão, assim como afirma Alves et al. (2007). 

Segundo o autor muitas dessas infrações ocorre em razão do profissional não conseguir 

rejeitar a ordem de um superior ou de um cliente. Alves et al (2007) salienta ainda que os 

fatores que os levam a cometer tais atos também estão ligados à cultura organizacional, 

escolaridade e até religião. 

Diante do exposto é possível perceber que o Contador enfrenta o tempo todo um 

dilema ético em sua profissão diante de escolhas que deve fazer. Em razão disso esse 

profissional não pode perder seus valores já que essas escolhas contínuas são de suma 

importância para quem ele presta seus serviços uma vez que está em sua responsabilidade o 

patrimônio de uma empresa. Sobre isso afirma Sá (2001, p. 131) que "a Contabilidade se 

destaca por seu papel de proteção à vida da riqueza das células sociais e pela capacidade de 

produzir informações qualificadas sobre o comportamento patrimonial”, uma vez que essas 

situações críticas constam nos deveres, direitos, justiça, responsabilidade, consciência e 

vocação de um profissional, complementa Lisboa (2010).  

Sendo assim, como foi dito nesse tópico, os contadores assumem uma 

responsabilidade significativa no mundo dos negócios, já que sua função é a de apresentar 

demonstrações financeiras que evidenciem, de maneira fidedigna, a situação econômica das 

empresas. Caso estas informações estejam incorretas, os seus usuários podem ser 

prejudicados.  

Chegando a este ponto, com os conceitos de vários autores expostos sobre a ética, 

desde a comum até a da prática contábil, podemos verificar que a ética é de suma importância 
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para a profissão contábil, sendo assim, demostramos nos próximos tópicos as reflexões acerca 

da importância da ética para o profissional da área contábil. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Andrade (2010, p. 117) define metodologia como “o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. Nesse sentido para realizar este 

trabalho serão utilizados vários instrumentos para auxiliar a construção da proposta de 

pesquisa. Evidenciamos quais técnicas serão expostas como objetivo, quais são os 

procedimentos que serão utilizados e como será a abordagem da pesquisa. 

O objetivo da pesquisa será exposto através de uma pesquisa descritiva onde, de 

acordo com Gil (2008), visa descrever as características da coleta dos dados coletados 

utilizando métodos padronizados (questionário) para expô-los. 

Sobre o procedimento, será através do levantamento de dados que segundo Gil (2010), 

é um tipo de pesquisa que se caracteriza “pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer”, ou seja, é a solicitação de informações de um 

determinado grupo sobre o problema que desejamos estudar. 

Seguimos então para a coleta de dados da pesquisa que será através da técnica de 

observação que, segundo Marconi e Lakatos (2011), é uma técnica para conseguir 

informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja 

estudar. 

Por fim, a abordagem do estudo será através da análise dos dados de forma qualitativa 

o qual o autor Richardson (1999, p. 66) define ser um estudo "que descreve a complexidade 

de determinado problema”, ou seja, descreve e analisa as variáveis coletadas para poder assim 

compreender e classificar os processos da pesquisa. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste ponto temos como principal objetivo apresentar os resultados auferidos através 

de um questionário aplicado para contadores que prestam serviços como autônomos a várias 

empresas e contadores que trabalham como contratados para uma instituição somente com o 

intuito de analisar a diferença de conduta desses profissionais uma vez que contadores 

autônomos têm contato com várias empresas. Objetivamos também avaliar como esses 
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profissionais lidam com o fato de que na maioria das vezes seus clientes ou empregadores os 

pressionam a agir de maneira antiética. E também apresentar considerações obtidas a partir da 

observação, análise e estudo do código de ética do profissional contabilista.  

Primeiramente iremos analisar o perfil dos profissionais contabilistas observando a 

faixa etária, o gênero, a formação e a experiência de atuação na área contábil. De acordo com 

a pesquisa no que se refere à faixa etária 50% dos profissionais têm entre 20 e 35 anos, 25% 

tem entre 45 e 50 anos e 25% têm entre 50 e 65 anos. Sobre o gênero 50% são mulheres e 

50% são homens. 

Em relação à formação, 62,5% dos respondentes do questionário apresentado são 

contadores e teve formação acadêmica, o que está diretamente ligado com o fato de terem ou 

não estudado o código de ética já que ele é mais difundido e estudado na formação acadêmica 

e não no curso técnico. Observou-se sobre a experiência de atuação na área contábil que 

12,5% representam de um a dois anos, 37,5% de cinco a dez anos, 25% de quinze a trinta 

anos e 25% mais de trinta anos de experiência de atuação na área contábil. Como exposto 

acima à pesquisa avaliou pessoas com diferentes níveis de formação e vários graus de 

experiência profissional na área, como correlacionado no gráfico 1 representado abaixo.  
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GRÁFICO 1 - Correlação entre formação e tempo de experiência na 

área contábil

Contadores

Técnicos

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Podemos analisar a partir do gráfico 1 que os profissionais com um menor tempo de 

experiência possuem formação acadêmica representando 50% dos profissionais, sendo assim, 
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os mesmos tem conhecimento do código de ética e, portanto, dispõem de instrução suficiente 

sobre o código de ética do profissional contabilista.  

Na pesquisa realizada com os profissionais da contabilidade também podemos analisar 

a postura destes em relação a questionamentos e posicionamento feito por clientes e 

empregadores sobre valores de impostos, valores de rescisões, valores de adicionais a serem 

pagos ao fisco, como encargos sociais sobre horas extras e comissão, entre outras imposições 

feitas pelos mesmos. Observou-se na pesquisa, como demonstrado no gráfico 2, que 40% 

escutam seus clientes e empregadores e fazem as alterações que os mesmos solicitam mesmo 

estando cientes que assim estarão burlando todo o código de ética vigente em ênfase ao art.3º, 

parágrafo XIII. Em contrapartida, 60% não aderem às solicitações feitas pelos mesmos, uma 

vez que assim estão ferindo a legislação e o código de ética, além de colocar em risco a 

carreira profissional. 
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GRÁFICO 2 - Relação entre atuação dos profissionais e postura 

ética 

Autônomos Contratados

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ainda no gráfico 2 podemos observar que contadores autônomos agem em maior 

número de forma antiética, isso pode se justificar pelo fato de que os contadores que 

trabalham terceirizando seus serviços não estão diretamente ligados com as atividades da 

empresa e assim não sabem da real situação da mesma.  

No questionário realizado também podemos observar a ética dos profissionais em 

relação aos colegas de profissão, uma vez o código de ética profissional do contabilista traz 

em seu art. 9º que a conduta do Contabilista com relação aos colegas deve ser pautada nos 
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princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade, em consonância com os 

postulados de harmonia da classe. Além disso, também é colocado no art. 3º, parágrafo I, 

“que é vedado ao contabilista anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, 

conteúdo que resulte na diminuição do colega, da Organização Contábil ou da classe, sendo 

sempre admitida a indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos 

realizados e relação de clientes”. Sendo assim, podemos analisar no gráfico 3, a posição dos 

profissionais de São João del-Rei sobre a ética da classe no município e na região, onde 

12,5% acreditam que os profissionais da classe agem de maneira ética e 87,5% acreditam que 

os colegas agem de maneira antiética. Com isso observamos, de certa forma, que os colegas 

não confiam uns nos outros e fazem da profissão uma concorrência desleal. 

 

87%

13%

GRÁFICO 3 - Ética da classe Contábil 

Acreditam que a classe não age

de maneira ética

Acreditam que a classe age de

maneira ética

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ainda foi possível observar na pesquisa realizada com os profissionais que 

responderam o questionário como estes se posicionariam em situações onde seus clientes e 

empregadores esperam sua ajuda para burlar a legislação. Como representado no gráfico 4, 

25% destes profissionais não aceitariam de maneira alguma agir de maneira que desrespeite a 

lei e o código de ética mesmo que estas ações coloquem o emprego dos mesmos em risco ou 

ocasione a perda do cliente, já 75% dos profissionais aceitariam agir de forma antiética se 

assim for à vontade do cliente ou empregador. O que vai totalmente contra o que é disposto 

no Código de Ética do Profissional Contabilista que em seu art.3º, paragrafo VIII, diz que 

concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la ou praticar, 

no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção. Todos disseram 
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apresentar os riscos e punições por agir fora da lei, mas não significa que deixaram de agir de 

maneira antiética somente por esta ação.  

 

75%

25%

GRÁFICO 4 - Ética dos profissionais entrevistados

Atenderiam as pressões dos cliente e/ou

empregadores

Não atenderiam as pressões dos cliente e/ou

empregadores

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Sobre a atuação do Conselho de Contabilidade todos os profissionais que responderam 

o questionário reconhecem que ele não fiscaliza corretamente os profissionais e que o valor 

cobrado não é retornado em forma de benefícios para a classe, sendo assim, os profissionais 

continuam em sua maioria agindo de maneira antiética em suas atividades sem punição 

alguma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivos avaliar a influência da ética na 

conscientização sobre os valores éticos através do comportamento dos contadores perante sua 

atividade e analisar os dados coletados por meio da pesquisa de campo, além disso, comparar 

a visão dos contadores que são profissionais liberais com os que são contratados por entidades 

privadas. 

 Foi verificado que os profissionais com um menor tempo de experiência possuem 

formação acadêmica, representando 50% dos profissionais e em sua totalidade 62,5% deles 

são contadores e não técnicos, sendo assim, os mesmos tem conhecimento do código de ética 

e, portanto, dispõem de instrução suficiente sobre o código de ética do profissional 

contabilista que é mais difundido no curso superior. 

 Foi analisada também a postura dos contadores em relação a terem que agir contra o 

código de ética para satisfazer clientes e empregadores. Constatamos que 40% escutam seus 

clientes e empregadores e fazem as alterações que os mesmos solicitam, mesmo estando 
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cientes que assim estarão burlando o código de ética. Também foi observado que contadores 

autônomos agem em maior número de forma antiética, isso pode se justificar pelo fato de que 

os contadores que trabalham terceirizando seus serviços não estão diretamente ligados com as 

atividades da empresa e assim não sabem da real situação da mesma. 

Em relação à classe contábil de São João del-Rei e região, a pesquisa relatou que 

12,5% dos entrevistados acreditam que os profissionais da classe agem de maneira ética e 

87,5% acreditam que os colegas agem de maneira antiética. Sendo assim, constatamos que os 

colegas não confiam uns nos outros e fazem da profissão uma concorrência desleal. 

Foi observado também como os profissionais que responderam o questionário se 

posicionariam em situações onde seus clientes e empregadores esperam sua ajuda para burlar 

a legislação, 25% destes profissionais não aceitariam de forma alguma agir de maneira que 

desrespeite a lei e o código de ética, já 75% dos profissionais aceitariam agir de forma 

antiética se assim for à vontade do cliente ou empregador.  

Foi analisado por final o que os contadores acham da atuação do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Todos os profissionais 

que responderam o questionário reconhecem que ele não fiscaliza corretamente os 

profissionais e que o valor cobrado não é retornado em forma de benefícios para a classe, 

nesse sentido, os profissionais continuam em sua maioria agindo de maneira antiética em suas 

atividades sem punição alguma.  

Sendo assim, podemos analisar que uma postura e fiscalização mais rígida por parte do 

CFC e do CRC poderia amenizar a falta de ética dos profissionais, tanto em relação ao colega 

da mesma profissão quanto às normas contábeis e todo o restante do código de ética que como 

vimos, na maioria das vezes é desrespeitado. Nessa perspectiva acreditamos que o conselho 

poderia criar campanhas para unir mais os profissionais e conscientizá-los sobre as 

normatizações e condutas associadas ao código de ética do profissional contábil, bem como as 

possíveis consequências geradas pelos atos ilícitos, visto que existe um percentual 

considerável de profissionais que não dão a devida importância à efetivação desse código. 
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